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Domžale, 21. 10. 2005, št. 11    cena z DDV: XXX,XX SIT 

Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, štev. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, štev. 80/94, 56/98 
in 90/05) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
29. seji dne 19.10.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU REBALANSA PRO-
RAČUNA OBČINE DOMŽALE ZA 
LETO 2005 

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Rebalans proračuna Ob-
čine Domžale za leto 2005.

2. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme spremembo načrta proda-
je občinskega stvarnega premože-
nja za leto 2005.

3. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja s prerazporeditvami 
proračunskih sredstev med prora-
čunskimi postavkami v okviru po-
sameznega področja proračunske 
porabe.

4. Rebalans proračuna Občine Dom-
žale za leto 2005 začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale. V Ura-
dnem  vestniku Občine Domžale se 
objavi samo tabelaričen del prora-
čuna  in sprememba tekstualnega 
dela odloka.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-17/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA 

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. lena Statuta ob ine Domžale (Uradni vestnik št.7/99, 13/04) in 185. lena Poslovnika 
Ob inskega sveta Ob ine Domžale (Uradni vestnik št.11/99, 11/00 in 9/03)
 je Ob inski svet Ob ine Domžale na svoji 29. seji dne 19. 10. 2005 sprejel

PRORA UN

Konto

Ob ine Domžale za leto 2005
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso  SIT

Naziv PRORA UN
2005
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.977.086
TEKO I PRIHODKI (70+71)  3.619.750
DAV NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.202.10070
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK 2.326.000700
Dohodnina  2.326.0007000
DAVKI NA PREMOŽENJE   681.800703
Davki na nepremi nine    485.2007030
Davek od premoženja od stavb     25.000703000
Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo        500703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi nine        700703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb    280.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb    175.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš a      4.000703005
Davki na premi nine        1007031
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov        100703100
Davki na dediš ine in darila     15.0007032
Davek na dediš ine in darila     13.000703200
Zamudne obresti od davka na dediš ine in darila      2.000703201
Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje    181.5007033
Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb     25.000703300
Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb    154.500703301
Davek od prometa nepremi nin nerezidenti RS      2.000703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre o          0703303
DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   194.300704
Davki na posebne storitve      7.7007044
Davek na dobitke od iger na sre o      6.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate      1.700704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    186.6007047
Taksa za obremenjevanje vode     60.000704700
Turisti na taksa      2.500704704
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      1.100704708
Druge komunalne takse      8.000704709

         0704710 Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljiš a in gozda
Požarna taksa          0704713
Priklju ne takse     20.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja     95.000704719
DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060
NEDAV NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    417.65071
UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   192.150710
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

Udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih finan nih institucij          07100
Prihodki od udeležbe na dobi ku drugih podjetij in finan nih institucij          07101
Prihodki od obresti     37.8007102
Prejete obresti od sredstev na vpogled        800710200
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     37.000710201
Prihodki od premoženja    154.3507103
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš a in gozdove        150710300
Prihodki od najemnin za poslovne prostore     85.000710301
Prihodki od najemnin za stanovanja     59.000710302
Prihodki od drugih najemnin      1.600710304
Prihodki od zakupnin      7.300710305
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij      1.300710306
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico          0710312
Drugi prihodki od premoženja          0710399
TAKSE IN PRISTOJBINE    12.600711
Upravne in druge takse in pristojbine     12.6007111
Upravne in druge takse in pristojbine      8.000711100
Državne upravne takse          0711101
Upravne takse s podro ja prometa in zvez        300711120
Druge pristojbine      4.300711199
DENARNE KAZNI    12.500712
Denarne kazni     12.5007120
Denarne kazni za prekrške     11.000712001
Denarne kazni v upravni izvršbi          0712005
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora      1.500712007
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     7.400713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      7.4007130
Prihodki obratov družbene prehrane      4.000713002
Drugi ob inski prihodki          0713003
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

Prihodki od po itniške dejavnosti      3.400713004
DRUGI NEDAV NI PRIHODKI   193.000714
Drugi nedav ni prihodki    193.0007141
Drugi nedav ni prihodki     10.000714100
Prihodki od komunalnih prispevkov    160.000714105

       500714107 Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje programov 
investicijskega zna aja
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110
Drugi teko i prihodki     22.500714199
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    108.50072
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    78.500720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     78.5007200
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev          07201
Prihodki od prodaje opreme          07202
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev          07203
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv          07210
Prihodki od prodaje drugih zalog          07211

   30.000722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ  IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš  in gozdov          07220
Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš     30.0007221
Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja          07222
PREJETE DONACIJE (730+731)          073
PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV         0730
Prejete donacije iz doma ih virov za teko o porabo          07300
Prejete donacije iz doma ih virov za investicije          07301
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         0731
Prejete donacije iz tujine za teko o porabo          07310
Prejete donacije iz tujine za investicije          07311
TRANSFERNI PRIHODKI    248.83674
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ    248.836740
Prejeta sredstva iz državnega prora una    248.8367400
Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državnega prora una    104.000740000
Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije    144.836740001
Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo          0740004
Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti          07401
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja          07402
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov          07403
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  4.845.274
TEKO I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.182.44540
PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   294.227400
Pla e in dodatki    255.2804000
Regres za letni dopust      8.8264001
Povra ila in nadomestila     15.1704002
Sredstva za delovno uspešnost     12.6004003
Nadurno delo      1.0304004
Pla e za delo po pogodbi          04005
Drugi izdatki zaposlenim      1.3214009
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    42.125401
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.7614010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     17.4464011
Prispevek za zaposlovanje        3204012
Prispevek za porodniško varstvo        5984013
Davek na izpla ane pla e          04015
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   812.093402
Pisarniški in splošni material in storitve     68.1134020
Posebni material in storitve      4.8004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.6004022
Prevozni stroški in storitve      1.0004023
Izdatki za službena potovanja      2.3004024
Teko e vzdrževanje    484.6884025
Najemnine in zakupnine  leasing      1.0004026
Kazni in odškodnine     16.0004027
Dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje          04028
Drugi operativni odhodki    204.5924029
PLA ILA DOMA IH OBRESTI    18.000403
Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     12.0004031
Pla ila obresti od kreditov drugim finan nim institucijam          04032
Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      6.0004033
Pla ila obresti od vrednostnih papirjev          04034
SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE    16.000409
Teko a prora unska rezerva     15.0004090
Rezerva za naravne nesre e      1.0004091
TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.662.21641
SUBVENCIJE     59.311410
Subvencije javnim podjetjem          04100
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     59.3114102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    822.089411
Transferi nezaposlenim          04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     24.5004112

         04113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja
Nadomestila pla        1004115
Štipendije     20.6004117
Drugi transferi posameznikom    776.8894119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM   209.532412
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    209.5324120
DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI   571.284413
Teko i transferi drugim ravnem države     58.2004130
Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      5.5004132
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    507.5844133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.611.51242
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.611.512420
Nakup zgradb in prostorov    352.3764200
Nakup prevoznih sredstev          04201
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

Nakup opreme     17.3374202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    817.9114204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     60.7374205
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     64.3464206
Nakup nematerialnega premoženja          04207

   298.8054208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    389.10143
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZI NIM OSEBAM    169.111431
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     74.1114310
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države     95.0004311
Investicijski transferi finan nim institucijam          04312
Investicijski transferi privatnim podjetjem          04313
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom          04314
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni          04315
Investicijski transferi v tujino          04316
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM   219.990432
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam        5004321
Investicijski transferi javnim zavodom    219.4904323
III.    PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ   -868.188
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v tiso  SITB. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

    69.00075 IV.  PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL    49.000750
Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov     49.0007500
Prejeta vra ila danih posojil od javnih podjetij          07501
Prejeta vra ila danih posojil od finan nih institucij          07502
Prejeta vra ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov          07503
Prejeta vra ila danih posojil od drugih ravni države          07504
Prejeta vra ila danih posojil od državnega prora una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    20.000751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih          07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.          07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih     20.0007512

         044 V.  DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441)
DANA POSOJILA         0440
Dana posojila posameznikom          04400
Dana posojila javnim skladom          04401
Dana posojila javnim podjetjem          04402
Dana posojila finan nim institucijam          04403
Dana posojila privatnim podjetjem          04404
Dana posojila drugim ravnem države          04405
POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         0441
Pove anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih          04410
Pove anje kapitalskih deležev v finan nih institucijah          04411
Pove anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih          04412
Skupna vlaganja (joint ventures)          04413
Pove anje kapitalskih deležev v tujino          04414

    69.000VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH
VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -799.188
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v tiso  SITC. RA UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA UNKonto

2005
(1) (2) (3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)          050
DOMA E ZADOLŽEVANJE         0500
Najeti krediti pri Banki Slovenije          05000
Najeti krediti pri poslovnih bankah          05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni          0500101
Najeti krediti pri drugih finan nih institucijah          05002
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri državnem prora unu          0500303
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma em trgu          05004
IX. ODPLA ILA  DOLGA  (550)     46.00055
ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA    46.000550
Odpla ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni krediti     39.000550101
Odpla ila kreditov drugim finan nim institucijam          05502
Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem      7.0005503
Odpla ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla ila kreditov državnemu prora unu          0550303
Odpla ila kreditov drugim javnim skladom - kratkoro ni krediti          0550304
Najeti krediti pri drugih javnih skladih      7.000550305
Odpl ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem          0550399
Odpla ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -46.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 01.01. t.l.  1.612.006
XII.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -845.188
XIII.     Sklad izgradnje OŠ Dragomelj   -456.798
XIV.     Sklad Knjižnica Domžale   -236.881
XV.      Rezervni sklad    -23.139
XVI.     Sklad gasilska motorna lestev    -50.000
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 31.12.t.l.          0
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih
izdatkov v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOddelek
2005

(1) (2) (3)

SKUPAJ  4.845.274
JAVNA UPRAVA    708.13601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    546.8130111
Pla e in drugi izdatki zaposlenim   355.504
Ostali teko i odhodki in transferi   164.900
Investicijski odhodki in transferi     26.409
Druge splošne zadeve in storitve     72.6230133
Teko i odhodki in transferi    72.623
Servisiranje javnega dolga     31.0000171
Teko i odhodki in transferi    31.000
Splošni transferi med javnofinan nimi institucijami     57.7000180
Teko i odhodki in transferi    57.700
OBRAMBA     11.70002
Civilna zaš ita     11.7000220
Teko i odhodki in transferi     7.200
Investicijski odhodki in transferi     4.500
JAVNI RED IN VARNOST     49.90003
Protipožarna varnost     49.9000320
Teko i odhodki in transferi    24.900
Investicijski odhodki in transferi    25.000
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    630.03004
Kmetijstvo     46.0610421
Teko i odhodki in transferi     46.061
Cestni promet    533.2580451
Teko i odhodki in transferi   305.500
Investicijski odhodki in transferi    227.758
Turizem     23.7340473
Teko i odhodki in transferi    23.734
Druge dejavnosti s podro ja gospodarskih zadev     26.9770490
Teko i odhodki in transferi    26.977
VARSTVO OKOLJA    273.72105
Zbiranje in ravnanje z odpadki     96.5000510
Teko i odhodki in transferi     1.500
Investicijski odhodki in transferi    95.000
Ravnanje z odpadno vodo    150.0870520
Investicijski odhodki in transferi   150.087
Zmanjševanje onesnaževanja     10.1940530
Teko i odhodki in transferi     4.700
Investicijski odhodki in transferi     5.494
Druge dejavnosti s podro ja varstva okolja      3.4400560
Teko i odhodki in transferi     3.200
Investicijski odhodki in transferi       240
Pokopališka dejavnost     13.5000570
Investicijski odhodki in transferi    13.500
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    603.98606
Stanovanjska dejavnost    169.0060610
Teko i odhodki in transferi    36.400
Investicijski odhodki in transferi    132.606
Dejavnost na podro ju prostorskega na rtovanja in razvoja    265.2960620
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih
izdatkov v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOddelek
2005

(1) (2) (3)

Teko i odhodki in transferi     8.000
Investicijski odhodki in transferi    257.296
Oskrba z vodo      3.0340630
Investicijski odhodki in transferi     3.034
Cestna razsvetljava    106.6450640
Teko i odhodki in transferi    93.500
Investicijski odhodki in transferi    13.145

    60.0050660 Druge zadeve s podro ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko i odhodki in transferi    40.600
Investicijski odhodki in transferi    19.405
ZDRAVSTVO     73.20007
Druge dejavnosti na podro ju zdravstva     73.2000760
Teko i odhodki in transferi    69.100
Investicijski odhodki in transferi     4.100

   903.03108 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro ju športa in rekreacije    343.5640810
Teko i odhodki in transferi   180.000
Investicijski odhodki in transferi   163.564
Kulturne dejavnosti    559.4670820
Teko i odhodki in transferi   249.350
Investicijski odhodki in transferi   310.117
IZOBRAŽEVANJE  1.370.90709
Predšolska vzgoja    705.6770911
Teko i odhodki in transferi   623.900
Investicijski odhodki in transferi    81.777
Osnovnošolsko izobraževanje    665.2300912
Teko i odhodki in transferi   215.800
Investicijski odhodki in transferi   449.430
SOCIALNA VARNOST    220.66310
Druge dejavnosti na podro ju socialne varnosti    220.6631090
Teko i odhodki in transferi   220.663
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

JAVNA UPRAVA    708.13601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    546.8130111
Pla e in drugi izdatki zaposlenim   355.504
Pla e ob inske uprave    325.7041101
Pla e in dodatki    234.1364000
Regres za letni dopust      8.5374001
Povra ila in nadomestila     14.5004002
Sredstva za delovno uspešnost     12.6004003
Nadurno delo      1.0304004
Drugi izdatki zaposlenim        7214009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     21.7004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     15.9004011
Prispevek za zaposlovanje        2404012
Prispevek za porodniško varstvo        3404013
Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja          04015
Davek na izpla ane pla e          04028
Drugi operativni odhodki     16.0004029
Pla e županje in podžupanov     27.3001102
Pla e in dodatki     16.6444000
Regres za letni dopust        2894001
Povra ila in nadomestila        6704002
Sredstva za delovno uspešnost          04003
Drugi izdatki zaposlenim        6004009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      2.0614010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje      1.5464011
Prispevek za zaposlovanje         804012
Prispevek za porodniško varstvo        2584013
Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja          04015
Davek na izpla ane pla e          04028
Drugi operativni odhodki      5.1524029
Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v pla ah      2.5001113
Pla e in dodatki      2.5004000
Ostali teko i odhodki in transferi   164.900

    20.6001103 Pla e in sejnine ob inskih svetnikov ter lanov delovnih teles 
ob inskega
Drugi operativni odhodki     20.6004029

     1.0001104 Avtorski honorarji in sejnine lanov projektnih skupin ter sejnine 
lanov komisij pri ob inski upravi

Drugi operativni odhodki      1.0004029
Materialni stroški ob inske uprave     70.0001105
Pisarniški in splošni material in storitve     26.0004020
Posebni material in storitve      1.0004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     25.0004022
Prevozni stroški in storitve      1.0004023
Izdatki za službena potovanja      2.0004024
Teko e vzdrževanje      1.0004025
Drugi operativni odhodki     14.0004029
Materialni stroški Ob inskega sveta in Nadzornega odbora     14.0001106
Pisarniški in splošni material in storitve     10.0004020
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Drugi operativni odhodki      3.0004029
Stroški tujih storitev za  izvrševanje prora una     16.0001107
Pisarniški in splošni material in storitve        5004020
Drugi operativni odhodki     15.5004029
Stroški skupne porabe     14.0001108
Pisarniški in splošni material in storitve      9.0004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Izdatki za službena potovanja        3004024
Teko e vzdrževanje      1.7004025
Investicijsko vzdrževanje in obnove      2.0004205
Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme     15.0001109
Pisarniški in splošni material in storitve        5004020
Teko e vzdrževanje     14.5004025
Sredstva za delovanje politi nih strank     10.3001110
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.3004120
Sredstva za delovanje svetniških skupin      2.0001111
Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Nagrade nadzornega odbora      2.0001112
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Investicijski odhodki in transferi     26.409
Nabava opreme in inventarja     12.0001114
Najemnine in zakupnine  leasing      1.0004026
Nakup opreme     11.0004202
Obnova ob inske stavbe     10.0001115
Investicijsko vzdrževanje in obnove     10.0004205
Pokrivanje obveznosti preteklih let      4.4091199
Pisarniški in splošni material in storitve          04020
Drugi operativni odhodki      2.5724029
Nakup opreme      1.8374202
Druge splošne zadeve in storitve     72.6230133
Teko i odhodki in transferi    72.623
Dotacija organizacijam in društvom      1.9001301
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.9004120

lanarine, pokroviteljstvo in sponzorstva      4.9001302
Pisarniški in splošni material in storitve        9004020
Drugi operativni odhodki        5004029
Drugi transferi posameznikom        5004119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Ob inske prireditve, proslave, priznanja in poroke      8.7001303
Pisarniški in splošni material in storitve      2.3504020
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.3504120
Informiranje javnosti      3.5001304
Pisarniški in splošni material in storitve      3.5004020
Razvojni programi      7.5001305
Drugi operativni odhodki      7.5004029
Sredstva za boži ne in novoletne prireditve      5.0001306
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Pisarniški in splošni material in storitve        6004020
Posebni material in storitve      3.8004021
Drugi operativni odhodki        6004029
Splošna prora unska  rezervacija     15.0001307
Teko a prora unska rezerva     15.0004090
Izlo itev sredstev v stalno rezervo      1.0001308
Rezerva za naravne nesre e      1.0004091
Obveznosti iz naslova sodb     16.0001309
Kazni in odškodnine     16.0004027
Pomo  ob nesre ah      3.0001310
Drugi transferi posameznikom      3.0004119
Mednarodno sodelovanje        5001312
Drugi operativni odhodki        5004029
Stroški postopka vra anja v telekomunikacijsko omrežje      4.0001313
Pla e in dodatki      2.0004000
Regres za letni dopust          04001
Povra ila in nadomestila          04002
Sredstva za delovno uspešnost          04003
Nadurno delo          04004
Drugi izdatki zaposlenim          04009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje          04010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje          04011
Prispevek za zaposlovanje          04012
Prispevek za porodniško varstvo          04013
Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja          04015
Davek na izpla ane pla e          04028
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let      1.6231399
Pisarniški in splošni material in storitve        1734020
Drugi operativni odhodki        7504029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        7004120
Servisiranje javnega dolga     31.0000171
Teko i odhodki in transferi    31.000
Odpla ilo obresti in stroški garancij     20.0001701
Drugi operativni odhodki      5.0004029
Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     12.0004031
Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      3.0004033
Refundacija dolgoro nih kreditov     11.0001702
Drugi operativni odhodki      8.0004029
Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      3.0004033
Splošni transferi med javnofinan nimi institucijami     57.7000180
Teko i odhodki in transferi    57.700
Sredstva za redno dejavnost KS     57.7001801
Teko i transferi drugim ravnem države     57.7004130
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OBRAMBA     11.70002
Civilna zaš ita     11.7000220
Teko i odhodki in transferi     7.200
Usposabljanje pripadnikov enot za zaš ito in reševanje      2.7002201
Pisarniški in splošni material in storitve        2004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        2004022
Drugi operativni odhodki      1.8004029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Tehni no reševalna in osebna oprema enot      2.3002202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.3004310
Vzdrževanje  sistema za alarmiranje      1.4502203
Teko e vzdrževanje        4504025
Investicijsko vzdrževanje in obnove      1.0004205
Vzdrževanje javnih zakloniš        6502204
Teko e vzdrževanje        6504025
Refundacije pla   za CZ        1002205
Nadomestila pla        1004115
Investicijski odhodki in transferi     4.500
Tehni no reševalna in osebna oprema enot      4.5002206
Nakup opreme      4.5004202

03 - JAVNI RED IN VARNOST v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

JAVNI RED IN VARNOST     49.90003
Protipožarna varnost     49.9000320
Teko i odhodki in transferi    24.900
Pla e Centra požarne varnosti Domžale      9.8003201
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      9.8004133
Redna dejavnost Gasilske zveze      5.4003202
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      5.4004133
Požarna dejavnost      6.1003203
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.1004133
Sofinanciranje programov mladih gasilcev      1.1003205
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.1004120
Gasilska Olimpiada in 50. obletnica GZD      2.5003208
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Investicijski odhodki in transferi    25.000
Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost     11.0003204
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     11.0004310
Požarni sklad     14.0003206
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     14.0004310
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GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    630.03004
Kmetijstvo     46.0610421
Teko i odhodki in transferi     46.061
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti      1.5504201
Pisarniški in splošni material in storitve         504020
Drugi operativni odhodki         504029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.3004102
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        1504120
Dotacije društvom in organizacijam s podro ja kmetijstva in živali      1.6004202
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.6004120
Subvencioniranje osemenevanja živine      7.1094203
Drugi operativni odhodki        2974029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.8124102
Zavarovanje plemenske živine in poljš in      3.6004204
Drugi operativni odhodki        1644029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.4364102
Pospeševanje razvoja kmetijstva - posojila        9004205
Drugi operativni odhodki         504029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        8504102
Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV      2.0004206
Drugi operativni odhodki         914029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.9094102

     3.8004207 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljiš a
in gozdne ceste
Drugi operativni odhodki        1734029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.6274102
Štipendija za kmetijsko izobraževanje      1.6004208
Štipendije      1.6004117
Subvencioniranje analiz mleka na somatske celice      1.3734209
Drugi operativni odhodki         584029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.3154102
Sofinanciranje strojnih storitev      2.5154210
Drugi operativni odhodki        1154029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120
Varstvo zapuš enih živali      2.0004212
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004120
Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora      2.5994213
Teko e vzdrževanje      2.5994025
Subvencioniranje prevoza mleka      3.7004214
Drugi operativni odhodki        1694029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.5314102
Vzdrževanje poljskih poti      1.1004215
Teko e vzdrževanje      1.1004025
Vzdrževanje melioracijskih jarkov      1.3684216
Teko e vzdrževanje      1.3684025
Sofinanciranje projektne dokumentacije      2.0004217
Drugi operativni odhodki         914029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.9094102
Subvencioniranje ohranjanja kulturne dediš ine - kozolci      1.0004218
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Drugi operativni odhodki         464029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        9544102
Pokrivanje obveznosti preteklih let      6.2474299
Teko e vzdrževanje      1.1924025
Drugi operativni odhodki        2984029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.7574102
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          04120
Cestni promet    533.2580451
Teko i odhodki in transferi   305.500
Vzdrževanje javnih prometnih površin    171.0004501
Teko e vzdrževanje    171.0004025
Zimska služba     73.2004502
Teko e vzdrževanje     73.2004025
Talna signalizacija na cestah     15.0004503
Teko e vzdrževanje     15.0004025
Vzdrževanje gozdnih cest      1.3004504
Teko e vzdrževanje      1.3004025
Ukrepi za pove anje varnosti prometa     24.0004505
Teko e vzdrževanje     24.0004025
Odprava arhitektonskih ovir      1.0004506
Teko e vzdrževanje      1.0004025
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest     20.0004507
Drugi operativni odhodki     20.0004029
Investicijski odhodki in transferi    227.758
Projekti v cestno infrastrukturo     13.0004509
Teko e vzdrževanje          04025

    13.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Gradnja ceste Petra Majdi a      3.0004510
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.0004204
Ureditev Breznikove ceste v Ihanu     10.0004511
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Plo nik Vir - Dob     19.6004512
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     19.6004204
Plo nik in kolesarska steza Podre je - Šumberk     20.0004514
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Obvoznica Vir (jezi ek Tosama)          04522
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije          04204
Prometni ukrepi pri OŠ Dob in OŠ Ihan      6.4004528
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      6.4004204
Ureditev križiš a v Radomljah     40.0004532
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     40.0004204
Obnova Vaške poti v Preserjah     22.4004534
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     22.4004204
Rekonstrukcija ceste Tabor v Domžalah      5.0004535
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Plo nik in most Šolska - Jarše     12.6004536
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     12.6004204
Rekonstrukcija Gregor i eve      8.0004538
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Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     67.7584599
Teko e vzdrževanje      3.6694025
Drugi operativni odhodki      1.6094029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     59.7434204

     2.7374208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Turizem     23.7340473
Teko i odhodki in transferi    23.734
Spodbujanje razvoja  turizma      8.3834701
Pisarniški in splošni material in storitve      3.0004020
Drugi operativni odhodki      4.3834029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam      1.0004120
Turisti na društva      2.5004702
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Promocija ob ine      2.4004703
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120
Celostna podoba ob ine      2.4004704
Drugi operativni odhodki      2.4004029
Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije        7504706
Drugi operativni odhodki        7504029
Sodelovanje pri projektu "Po poteh dediš ine"      1.2864707
Drugi operativni odhodki      1.2864029
Prireditev ob 80. obletnici imenovanja Domžal za trg      6.0004708
Drugi operativni odhodki      6.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let         154799
Drugi operativni odhodki         154029

04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Druge dejavnosti s podro ja gospodarskih zadev     26.9770490
Teko i odhodki in transferi    26.977
Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - posojila     12.0004901
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     12.0004102

     4.0004902 Spodbujanje obrti in podjetništva - dualni sistem; 
izobraževanje podjetnikov
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.0004102
Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo     10.0004903
Drugi operativni odhodki     10.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let        9774999
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        3814102
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5964120
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VARSTVO OKOLJA    273.72105
Zbiranje in ravnanje z odpadki     96.5000510
Teko i odhodki in transferi     1.500
Najem javnih sanitarij      1.5005101
Teko e vzdrževanje      1.5004025
Investicijski odhodki in transferi    95.000
Sanacija in ureditev deponije     95.0005102
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob     95.0004311
Ravnanje z odpadno vodo    150.0870520
Investicijski odhodki in transferi   150.087
Projekti v kanalizacijo      5.0005202

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Izgradnja kanalizacije v Ihanu     31.5005203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     31.5004204
Kanalizacija Dragomelj     18.0005204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     18.0004204
Izgradnja meteorne kanalizacije in protipoplavni ukrepi v Prelogu     30.0005205
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     65.5875299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     64.1254204

     1.4624208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Zmanjševanje onesnaževanja     10.1940530
Teko i odhodki in transferi     4.700
Sanacija okoljskih bremen      1.0005301
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Akcija " ista in zelena ob ina Domžale"      3.7005302
Teko e vzdrževanje      3.7004025
Investicijski odhodki in transferi     5.494
Pokrivanje obveznosti preteklih let      5.4945399

     5.4944208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Druge dejavnosti s podro ja varstva okolja      3.4400560
Teko i odhodki in transferi     3.200
Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov      1.0005601
Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020
Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev      1.2005602
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.2004120
Okoljska promocija, ozaveš anje, izobraževanje in informiranje      1.0005603
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi       240
Pokrivanje obveznosti preteklih let        2405699
Pisarniški in splošni material in storitve        2404020
Pokopališka dejavnost     13.5000570
Investicijski odhodki in transferi    13.500
Pokopališ e Domžale      3.0005701
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.0004204
Pokopališ e Šentpavel      1.5005702
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     1.5004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokopališ e Homec      4.0005703
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      4.0004204
Pokopališ e  Krtina      5.0005704
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    603.98606
Stanovanjska dejavnost    169.0060610
Teko i odhodki in transferi    36.400
Projekt sanacije in revitalizacije SPB      3.0006101

     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

     5.5006103 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
odškodninske družbe
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      5.5004132
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori      5.1006104
Drugi operativni odhodki      5.1004029
Redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov      7.0006105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        7004022
Teko e vzdrževanje      6.3004025
Pokrivanje najemnim do pogodbene višine      7.0006106
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      7.0004112
Pospeševanje gradnje in prenove - kreditiranje      2.3006107
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.3004102
Obveznosti do upravnikov      6.5006108
Drugi operativni odhodki      6.5004029
Pla ilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov          06110
Drugi operativni odhodki          04029
Investicijski odhodki in transferi    132.606
Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov     18.0006111
Investicijsko vzdrževanje in obnove     18.0004205
Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov     19.0006112
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     19.0004204
Gradnja in nakup stanovanj ter drugih objektov     65.0006113
Nakup zgradb in prostorov     65.0004200
Študije in strokovne podlage      5.0006114

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     25.6066199
Drugi operativni odhodki      5.8094029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     19.7094204

        884208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Dejavnost na podro ju prostorskega na rtovanja in razvoja    265.2960620
Teko i odhodki in transferi     8.000
Ob inska geodetska in informacijska dejavnost      8.0006201
Drugi operativni odhodki      6.0004029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      2.0004204
Investicijski odhodki in transferi    257.296
Izdelava prostorskih aktov     50.0006202

    50.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pridobivanje stavbnih zemljiš     69.0006203
Drugi operativni odhodki      9.5004029
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     59.5004206
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Izdelava programov komunalnega opremljanja      8.0006204
     8.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Izdelava projektne dokumentacije      3.0006205
     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Obnova in izgradnja komunalnih vodov     27.7966206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     27.7964204
Študija izvedljivosti projekta doma po itka v Dobu      2.0006208

     2.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     97.5006299
Drugi operativni odhodki      2.9644029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     34.4754204
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev      4.8464206

    55.2154208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Oskrba z vodo      3.0340630
Investicijski odhodki in transferi     3.034
Projekti v vodovod      2.0006301

     2.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      1.0346399
     1.0344208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Cestna razsvetljava    106.6450640
Teko i odhodki in transferi    93.500
Tokovina javne razsvetljave     54.0006401
Teko e vzdrževanje     54.0004025
Boži no - novoletna okrasitev ob ine      4.5006402
Drugi operativni odhodki      4.5004029
Vzdrževanje javne razsvetljave in prometno  svetlobne signalizacije     35.0006403
Teko e vzdrževanje     15.0004025
Investicijsko vzdrževanje in obnove     20.0004205
Investicijski odhodki in transferi    13.145
Projekti v JR - projekt novoletne okrasitve, projekt Ljubljanska cesta      3.0006404

     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Javna razsvetljava Ljubljanska cesta Domžale      4.0006405
     4.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      6.1456499
Teko e vzdrževanje          04025
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije        4084204
Investicijsko vzdrževanje in obnove      5.7374205

    60.0050660 Druge zadeve s podro ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko i odhodki in transferi    40.600
Urejanje voda in protipoplavni ukrepi      3.0006601
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Teko e vzdrževanje      3.0004025
Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme     20.6006602
Teko e vzdrževanje     20.6004025
Prostorsko informacijski sistem      2.0006603
Pisarniški in splošni material in storitve      2.0004020
Ureditev parka Domžale     15.0006604
Teko e vzdrževanje     15.0004025
Investicijski odhodki in transferi    19.405
Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš      4.0006606
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      4.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     15.4056699
Teko e vzdrževanje     10.3604025
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.5614204

     3.4844208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

07 - ZDRAVSTVO v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

ZDRAVSTVO     73.20007
Druge dejavnosti na podro ju zdravstva     73.2000760
Teko i odhodki in transferi    69.100
Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih     56.0007601
Drugi operativni odhodki          04029
Drugi transferi posameznikom     56.0004119
Mrliško pregledna služba      7.1007602
Pisarniški in splošni material in storitve      7.1004020
Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga      6.0007603
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.0004133
Investicijski odhodki in transferi     4.100
Sofinanciranje preventivnih programov      4.1007604
Investicijski transferi javnim zavodom      4.1004323
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
       DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

   903.03108 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro ju športa in rekreacije    343.5640810
Teko i odhodki in transferi   180.000
Program športa in rekreacije     63.0008101
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     63.0004120
Sofinanciranje športnih objektov in opreme, ki niso v lasti ob ine      4.0008102
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Teko i transferi drugim ravnem države        5004130
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004310

     4.0008103 Sofinanciranje ve jih športnih prireditev in udeležba športnikov
na ve jih in mednarodnih prireditvah
Drugi transferi posameznikom      1.2004119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.8004120
Javni zavod za šport in rekreacijo     25.5008104
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     25.5004133
Športna zveza Domžale        5008105
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120

    18.5008106 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena  - Dom športnih 
organizacij in ve namenska ploš ad
Teko e vzdrževanje     13.5004025
Investicijski transferi javnim zavodom      5.0004323
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - Hala KC     12.0008107
Teko e vzdrževanje      6.0004025
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.0004310
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - Športni park Vir      3.0008108
Teko e vzdrževanje      1.0004025
Investicijski transferi javnim zavodom      2.0004323

    19.0008109 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena 
- Športni park Domžale
Teko e vzdrževanje     19.0004025

     4.0008110 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - 
Teniška dvorana in igriš e
Investicijsko vzdrževanje in obnove      4.0004205
Sofinanciranje Športnega parka Dob      3.0008111
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004310
Sofinanciranje Športnega parka Ihan      3.0008112
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004310
Športni programi za ŠŠD     10.5008113
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.5004120

     9.0008117 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena 
- Kopališ e Domžale
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.0004120
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      3.0004133
Investicijski transferi javnim zavodom          04323
100 let TVD Partizan Domžale      1.0008119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Investicijski odhodki in transferi   163.564
Športni park Domžale    120.0008115
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    116.0004204

     4.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Odkupi v Športnem parku Domžale     23.5008116
Nakup zgradb in prostorov     23.5004200
Drsališ e Domžale     10.0008120
Investicijski transferi javnim zavodom     10.0004323
Pokrivanje obveznosti preteklih let     10.0648199
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije          04204

     1.4934208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004310
Investicijski transferi javnim zavodom      4.5714323
Kulturne dejavnosti    559.4670820
Teko i odhodki in transferi   249.350
Knjižnica Domžale - redna dejavnost    104.2008201
Drugi operativni odhodki      1.2004029
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    103.0004133
Sofinanciranje  kulturnih prireditev      5.4008202
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.4004120
Zveza kulturnih društev     15.7008203
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     15.7004120
Sklad za ljubiteljsko kulturo      5.3008204
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.3004120
Založniška dejavnost      2.7008205
Drugi transferi posameznikom        4004119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.4004120
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        9004133

     6.2008206 Pustovanje, miklavževanje, boži no novoletne prireditve 
in silvestrovanje
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.2004120
Kulturni dom Franca Bernika Domžale     52.5008207
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     52.5004133
Galerija Domžale      1.5008208
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.5004133
Letno gledališ e Dob      2.0008209
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004310
Teko e vzdrževanje spominskih obeležij      1.0008210
Teko e vzdrževanje      1.0004025
Glasilo Slamnik     17.0008211
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     17.0004133
Godba Domžale      2.5008212
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Gosti evi dnevi      1.8008213
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.8004120
Simfoni ni orkester Domžale   Kamnik      1.0508214
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0504120
Obnova poletnega gledališ a Studenec     12.0008215
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     12.0004310
Pustni karneval Vir      1.5008216
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
Mladinski Kulturni center     14.0008217
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Drugi operativni odhodki      3.5004029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      9.5004120
Obeležitev obletnice smrti Matije Tomca      2.0008220
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004120
Sofinanciranje zbornika      1.0008222
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Investicijski odhodki in transferi   310.117
Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov      7.0008218
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      7.0004310
Ohranjanje kulturne dediš ine      9.0008219

     1.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.0004310
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam        5004321
Investicijski transferi javnim zavodom      1.5004323
Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale     14.0008221
Investicijski transferi javnim zavodom     14.0004323
Muzejska dejavnost      2.0008223
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004310
Mena nikova doma ija      1.7008224
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        7004022
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Sklad Knjižnica Domžale    222.8008226
Nakup zgradb in prostorov    222.8004200

         04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Izgradnja Knjižnice Domžale - sredstva države     41.0768229
Nakup zgradb in prostorov     41.0764200
Pokrivanje obveznosti preteklih let     12.5418299
Teko e vzdrževanje      1.0004025
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4864120
Nakup opreme          04202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      7.3114310
Investicijski transferi javnim zavodom      1.7444323
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

IZOBRAŽEVANJE  1.370.90709
Predšolska vzgoja    705.6770911
Teko i odhodki in transferi   623.900
Stroški izvajanja programa otroškega varstva    618.0009101
Drugi transferi posameznikom    588.0004119
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     30.0004133
Predšolski programi      2.9009103
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.9004133
Vzgojni pripomo ki v vrtcih      3.0009104
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      3.0004133
Investicijski odhodki in transferi    81.777
Oprema oddelkov vrtcev     11.0009106
Investicijski transferi javnim zavodom     11.0004323
Investicijsko vzdrževanje vrtcev     26.0009107
Investicijski transferi javnim zavodom     26.0004323
Vzdrževanje otroških igriš     10.0009108
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7404133
Investicijski transferi javnim zavodom      9.2604323
Vrtec Bistra     25.0009109
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      9.7779199
     2.9514208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom      6.8264323
Osnovnošolsko izobraževanje    665.2300912
Teko i odhodki in transferi   215.800
Materialni stroški osnovnih šol    108.0009201
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    108.0004133
Vzgoja in varnost v cestnem prometu        9009202
Drugi operativni odhodki          04029
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        9004133
Prevozi u encev     54.0009203
Drugi transferi posameznikom     54.0004119
Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja      2.5009204
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.5004133
Prireditev za odli njake in sre anje upokojenih u iteljev in vzgojiteljev      3.2009205
Drugi transferi posameznikom      2.1004119
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.1004133
Varstvo u encev - voza ev      2.3009206
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.3004133
Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 2. razre      6.6009207
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.6004133
Štipendije Ob ine Domžale     19.0009208
Štipendije     19.0004117
Sofinanciranje  zimovanja      2.8009209
Drugi transferi posameznikom      2.8004119
Društva s podro ja raziskovanja ter tehni ne kulture      1.5009210
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Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
     1.5009211 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih oblik 

izobraževanja na podro ju raziskovanja
Drugi transferi posameznikom        2004119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        6004120
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7004133
Delo z mladimi      2.5009212
Drugi transferi posameznikom        3004119
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7004133
Gimnazija Domžale      8.0009213
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      8.0004133
Mladinski svet      3.0009214
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Investicijski odhodki in transferi   449.430
Oprema šol     29.0009215
Investicijski transferi javnim zavodom     29.0004323
Investicijsko vzdrževanje šol     63.0009216

         04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom     63.0004323
Gradnja OŠ Dragomelj - sredstva države     89.7609218

    89.7604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Sklad OŠ Dragomelj    167.1989220
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    167.1984204

         04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Prizidek k OŠ Dob     50.0009221
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     40.0004204

    10.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

OŠ Ihan      3.0009222
     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     47.4729299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.3964204

    12.5874208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom     31.4894323
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10 - SOCIALNA VARNOST v tiso  SIT

Naziv PRORA UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

SOCIALNA VARNOST    220.66310
Druge dejavnosti na podro ju socialne varnosti    220.6631090
Teko i odhodki in transferi   220.663
Preventivni socialni programi za mlade in samopomo ne skupine      7.2000902
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      7.2004133
Ob inske denarne pomo i     22.0000903
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     17.5004112
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      4.5004133
Oskrbnine     54.0000904
Drugi transferi posameznikom     54.0004119
Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva ter javna kuhinja     13.0000905
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     13.0004120
Sofinanciranje javnih del     10.0000906
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     10.0004102

    81.0000907 Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomo i
ostarelim na domu
Pla e in dodatki          04000
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje          04010
Prispevki za zaposlovanje          04012
Prispevki za porodniško varstvo          04013
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     81.0004133
Sofinanciranje dijaških vozovnic     13.0000908
Drugi transferi posameznikom     13.0004119
Center za mlade     15.5000909
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     15.5004133
Preventivni program za boj proti drogam      2.1000910
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.1004120
Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.8630999
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        2304102
Drugi transferi posameznikom      1.3894119
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.2444133
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A: REBALANS  PRORAČUNA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 
2005

Na koncu 18. člena Odloka o pro-
računu občine Domžale za leto 2005 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 
2/05)  se doda nov 5. (peti), 6. (šesti), 
7. (sedmi) in 8. (osmi) odstavek, ki 
glasijo: 

Prihodki iz naslova taks za obreme-
njevanje vode in taks za obremenjeva-
nje okolja se v proračunu oblikujejo, 
kot namenski prihodki, ki se porabijo 
za namenske izdatke opredeljene v 
posebnem delu proračuna, na podod-
delku »zbiranje in ravnanje z odpadki« 
in »ravnanje z odpadno vodo«. Nepo-
rabljena sredstva se lahko prenesejo 
v naslednje proračunsko leto.

Prihodki iz naslova požarnih taks se 
v proračunu oblikujejo, kot namenski 
prihodki in se porabijo kot namenski 
izdatki opredeljeni v posebnem delu 
proračuna na pododdelku »požarne 
varnosti«.

Prihodki iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest se v prora-
čunu oblikujejo kot namenski prihod-
ki in se porabijo kot namenski izdatki 
opredeljeni v posebnem delu proraču-
na na pododdelku cestni promet.

Vsi prihodki in odhodki oblikovani 
s posameznim odlokom o ustanovitvi 
posameznega proračunskega sklada, 
so namenski.

B: SPREMEMBE 
OBRAZLOŽITEV 
PRORAČUNSKIH POSTAVK

1113 Namenska sredstva za odpra-
vo nesorazmerij v plačah

Zakon o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UL RS št. 53/2005) je v 14. 
členu določil da se zakonu med dru-
gim doda nov 50.a člen, ki določa: »Za 
zagotavljanje namenskih sredstev iz 
50.b člena tega zakona se odprejo 
namenske postavke v državnem 
proračunu RS, proračunih lokalnih 
skupnosti in pri Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Republike Slovenije.« 
Glede na navedeno je potrebno v 
proračunu dodati novo namensko 
postavko. Na tej namenski postavki se 
bodo zbirala sredstva dogovorjenega 
dela uskladitve plač, ki so namenjene 
odpravi nesorazmerij. 

Višina sredstev je določena v 50.b 
členu navedenega zakona in sicer 
0,5 % od zneska izhodiščne plače 
oziroma osnove za obračun plač za 
junij 2005 za leto 2005 in 0,2 % za leto 
2004. V skladu z navedeno določbo 
in v skladu z navodilom za izračun 
višine obveznosti, je bilo izračunano, 
da je potrebno na namenski postavki 
za odpravo nesorazmerij v plačah 
občinske uprave zagotoviti sredstva 
v višini 1 mio SIT.

Iste določbe veljajo za javne zavo-
de, ki jih je ustanovila občina in ki 
se financirajo (ali sofinancirajo) iz 
občinskega proračuna. Na namenski 
postavki je za odpravo nesorazmerij v 
plačah za zavode potrebno zagotoviti 
sredstva v višin 1,5 mio. 
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Ker gre za obveznost ki jo določa isti 
predpis, je smiselno odpreti namen-
sko postavko na kateri se bodo zbirala 
sredstva tako za občino kot njene jav-
ne zavode, v višini 2,5 mio SIT.

1103 Plače in sejnine občinskih 
svetnikov ter članov delovnih teles 
občinskega sveta

V prvih osmih mesecih letošnjega 
leta je bila poraba na proračunski 
postavki 51 %. Glede na planirane 
seje občinskega sveta in načrtovane 
stroške se proračunska postavka v le-
tošnjem letu zmanjšuje za 1 mio Sit. 

1106 Materialni stroški Občinske-
ga sveta in Nadzornega odbora

Proračunska postavka se zvišuje 
za 4 mio Sit. V mesecu februarju 
letošnjega leta smo začeli na spletni 
strani Občine Domžale, na strani 
občinskega sveta, objavljati celotno 
gradivo sej občinskega sveta  kar je 
posledično pomenilo tudi povečanje 
materialnih stroškov. 

1310 Pomoč ob nesrečah
Postavka je v celoti porabljena 

zaradi dodelitve pomoči ob nesreči 
zato je potrebno nameniti dodatna 
sredstva in s tem do konca leta za-
gotoviti sredstva za  finančno pomoč 
občanom ob morebitnih naravnih in 
drugih nesrečah.

02 – OBRAMBA

2201 Usposabljanje pripadnikov 
za zaščito in reševanje

Postavka se zmanjšuje zaradi od-
povedanega usposabljanja geofoni-
stov  s strani Republiškega centra za 
usposabljanje ter zmanjšanja števila 
pripadnikov prve pomoči, ki so bili 
predvideni za izvedbo usposabljanja v 
letošnjem letu. Nižji bodo tudi stroški 
občinske zaščitno-reševalne vaje.

2203 Vzdrževanje sistema za 
alarmiranje

S povišanjem sredstev  bomo za-
gotovili izvedbo prvega dela obnove 
sistema  za alarmiranje, ki bo po 
novem temeljil na brezžičnem daljin-
skem krmiljenju siren oz. bomo z njim 
nadomestili žično povezavo na vseh 
tistih lokacijah kjer je bila do sedaj 
vzpostavljena telefonska povezava.

2204 Vzdrževanje zaklonišč
Pri izvedbi vzdrževanja zaklonišč 

smo dosegli nižjo ceno od načrtovane 
zato se sredstva znižujejo.

2205 Refundacije plač za CZ
Zaradi zmanjšanja obsega usposa-

bljanj, ki so navedena v postavki za 
usposabljanje pripadnikov za zaščito 
in reševanje  načrtujemo manjše števi-
lo zahtevkov za refundacijo plač pripa-
dnikov zaščitno-reševalnih enot.
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03 – JAVNI RED IN VARNOST

3202 Redna dejavnost Gasilske 
zveze

Postavka se povečuje zaradi povi-
šanja stroškov obveznega zdravstve-
nega  zavarovanja za vse pripadnike 
operativnih gasilskih enot. 

04 – GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI

4201 Spodbujanje razvoja kmetij-
stva in kmetijskih dejavnosti

Postavka se namenja za financira-
nje pospeševanja prodaje kmetijskih 
pridelkov in živilskih proizvodov, 
podporo ekološkemu kmetovanju, 
podporo udeležbe domžalskih kme-
tov na specializiranih sejmih, organi-
zacijo promocijskih in predstavitvenih 
prireditev, izobraževanje, kmetijska 
tekmovanja ter sofinanciranje analiz 
krme in zemlje. Na podlagi dosedanje 
realizacije ter ocene potrebnih sred-
stev do konca leta, je bilo ugotovlje-
no, da je postavka previsoka, zato jo 
znižujemo za 500 TSIT.

4203 Subvencioniranje osemenje-
vanja živine

Sredstva iz postavke se namenjajo 
tako za sofinanciranje umetnega 
osemenjevanja živine, ki poteka po 
pogodbi preko Veterinarskega doma 
Domžale d.o.o., kot tudi za sofinan-
ciranje stroškov, ki jih ima kmet z 
naravnim pripustom kobil in žrebic 
in se izvaja na podlagi vlog na osnovi 
javnega razpisa objavljenega v Sla-
mniku. Na podlagi do sedaj prispelih 
računov po pogodbi z Veterinarskim 

domom Domžale d.o.o., smo ocenili, 
da je postavko potrebno povečati za 
259 TSIT, da bomo lahko subvencioni-
rali vse osemenitve za leto 2005.

4205 Pospeševanje razvoja kmetij-
stva – posojila

Postavka se povečuje za znesek, 
ki ga bo občina odvedla kot akonta-
cijo dohodnine od subvencioniranih 
obresti pri posojilih za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje. Posojila se 
dodeljujejo v sodelovanju z Banko 
Domžale d.d..

4209 Subvencioniranje analiz mle-
ka na somatske celice

Upravičenci do subvencij so kmetje 
iz območja občine Domžale, katerih 
mleko se odkupuje in pri katerih je po-
trebno spremljanje števila somatskih 
celic v mleku, ki ga po pogodbi izvaja 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana. 
Na podlagi do sedaj prispelih računov 
smo ocenili, da je postavko potrebno 
povečati za predvidoma 73 TSIT, da 
bomo lahko subvencionirali vse po-
trebne analize za leto 2005.

4210 Sofinanciranje strojnih sto-
ritev

Postavko za sofinanciranje strojnih 
storitev, ki jih opravljajo člani strojne-
ga krožka povečujemo za 115 TSIT, to-
rej toliko kot znaša plačilo akontacije 
dohodnine, ki jo bo občina plačala ob 
izplačilu subvencij.

4212 Varstvo zapuščenih živali
Postavko zmanjšujemo na višino 

2.000 TSIT, ki bo zadoščala za pokri-
vanje stroškov veterinarskih stori-
tev, namestitve in oskrbe najdenih 
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zapuščenih živali. Končni dogovor o 
gradnji dodatnih kapacitet za oskrbo 
zapuščenih živali (pasje zavetišče), ki  
poteka skupaj z nekaterimi drugimi 
sosednjimi občinami preko Regional-
ne razvojne agencije ljubljanske ur-
bane regije, za lokacijo v Grosupljem, 
namreč še ni bil sklenjen. Financiranje 
ustreznega deleža stroškov dogradi-
tve prostorov, ki smo ga načrtovali že 
za letošnje leto, zato v tem terminu še 
ne bo realizirano. Postavko, kjer so 
bila v ta namen predvidena sredstva, 
zato ustrezno zmanjšujemo. 

4213 Ureditev in vzdrževanje tr-
žnega prostora

Na postavki so zagotovljena sred-
stva tako za ureditev kot tudi za 
čiščenje in stroške električne ener-
gije na tržnem prostoru. Za  čiščenje 
tržnega prostora je občina  v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih podpisala 
pogodbo z najugodnejšim  izvajalcem 
del, ki je ponudil nižjo ponudbeno vre-
dnost storitve, kot smo jo predvideli v 
proračunski postavki. Postavko zato 
znižujemo za 1.000 TSIT.

4216 Vzdrževanje melioracijskih 
jarkov

Predlagano je znižanje postavke za 
632 TSIT, ker je najugodnejši  izvaja-
lec del, s katerim je bila podpisana 
izvajalska pogodba, ponudil nižjo po-
nudbeno vrednost storitve, kot smo jo 
predvideli v proračunski postavki.

4299 Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let

Predlagano je znižanje postavke 
v skupni višini 1.129 TSIT. Postavka 
se zmanjšuje zaradi nižje realizacije 

pogodbenih obveznosti za subvencije 
na področju zavarovanja živine, analiz 
na somatske celice v mleku, prevoza 
mleka ter nerealizirane pogodbe o 
sofinanciranju Društva podeželske 
mladine Kamnik, ki ni izpolnilo po-
godbenih obveznosti.

4501 Vzdrževanje javnih prome-
tnih površin

Povečanje na postavki vzdrževanje 
cest lahko pripišemo več dejavnikom. 
V prvi vrsti je to pokrivanje plačil iz 
leta 2004. Pokrivanje plačil iz prete-
klih v tekoče leto se vleče že od leta 
2001. V letošnjem letu pokrivamo lan-
skoletne obveznosti za dva meseca. 
Tako smo v letošnjem letu prenesli 
za 44.076 mio SIT lanskoletnih ob-
veznosti, ki izhajajo iz septembra in 
oktobra 2004.

V letošnjem letu smo izvedli neka-
tera večja vzdrževalna dela in pokrili 
določene investicije: večja asfaltna 
popravila Prešernove ceste v Rado-
mljah (od križišča za Dermastjevo 
ulico do Radomelj - pri servisu Am-
brož), hodnik za pešce na Cesti talcev 
v Domžalah, ureditev asfaltiranega 
dostopa do Zdravstvenega Doma v 
Domžalah, ureditev ceste na Brdu, 
čiščenje Mlinščice, postavitev uličnih 
tablic v Homcu, večje popravilo ceste 
Krumperke  - skakalnica - Gorjuša. Na-
vedena dela so bila izvedena v višini 
19.000 mio SIT.

Nadalje je potrebno vedeti, da se 
vsako leto dvigajo cene surovin in 
posledično cene storitev (letos nafta 
- posledično asfalti). 
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Obseg cest se iz leta v leto veča, 
zahteve za vzdrževanje pa so čedalje 
višje. Sredstev na postavki ne dviguje-
mo sorazmerno z obsegom. Soseske, 
ki so bile prenesene v upravljanje in 
vzdrževanje: industrijska cona Jarše, 
območje J4, C15, parkirišča za SPB - 1, 
parkirišče Repovž, posutje makadama 
v športnem parku, ureditev Prešerno-
ve - peš poti, urejanje rekreacijske osi 
ob Kamniški Bistrici, ...

S sklenitvijo koncesijske pogodbe je 
prišlo do povečanja cen za cca 20 % .

V občini imamo sorazmerno veliko 
število makadamskih cest približno 
63 km, ki so s stališča vzdrževanja 
problematične, saj je vzdrževanje 
makadama dražje kot vzdrževanje 
asfaltiranih cest. Dolgoročno menimo, 
da bo potrebno v naslednjih prora-
čunskih letih zagotoviti sredstva za 
asfaltiranje teh cest.

4502 Zimska služba 
Sredstva na postavki povečujemo 

za 11,2 mio SIT. V letošnjem letu so 
nas, po sorazmerno običajni zimi v 
oktobru, novembru, decembru 2004, 
je bila zimska služba v januarju in fe-
bruarju 2005 v polnem teku. Nadalje 
so nas presenetile obilnejše snežne 
padavine ter zelo nizke temperature 
koncem meseca februarja in v mesecu 
marcu do -20°C v mesecu marcu. 

Takšne snežne razmere so zahteva-
le izvajanje zimske službe v večjem 
obsegu. Iz tega naslova smo porabili 
več sredstev kot je znašala proračun-
ska postavka. Predlagamo poviša-
nje postavke do višine porabljenih 

sredstev.  Sredstva na tej postavki 
je pravzaprav zelo težko planirati, 
saj je poraba odvisna od vremenskih 
razmer in snežnih padavin.

4505 Ukrepi za povečanje varnosti 
prometa 

Sredstva na tej postavki povečuje-
mo za 7 mio SIT. V letošnjem letu smo 
v okviru te postavke izvedli dvignjeno 
križišče Bernikove in Dragarjeve na 
Rodici in pločnik ter dvostransko av-
tobusno postajališče v Selu pri Ihanu. 
Sredstva na proračunski postavki 
bomo povečali z namenom zago-
toviti sredstva za izvedbo pločnika 
in avtobusnih postajališč v Selu pri 
Ihanu zaradi izvedbe nujnih dodatnih 
del, kot so ureditev odvodnjavanja 
hudourniških vod in izgradnja proti-
poplavnega zidu. 

4509 Projekti v cestno infrastruk-
turo

Sredstva na tej postavki povečuje-
mo za 2 mio SIT. Sredstva, ki smo jih 
v začetku leta planirali ne zadoščajo 
za izdelavo projektne dokumentacije 
v planiranem obsegu. Samo pro-
jektna dokumentacija za krožišče 
v Radomljah je znašala cca 5,5 mio 
SIT. Iz te postavke pokrivamo tudi 
razne druge operativne stroške kot 
so nadzori, študije, varnostni načrti, 
razni PZI pri prometnih ureditvah  in 
podobno. Iz sredstev proračunske 
postavke se naroči tudi izdelava pro-
jektne dokumentacije lokalne ceste z 
oznako LC 073061 Vir-Gorjuša (cesta 
Brezje-Gorjuša-Krumperk-pod skakal-
nico-do priključka na avtocesto). S po-
večanjem sredstev na postavki bomo 
izdelali projektno dokumentacijo za 
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tiste objekte, ki bodo v nadaljevanju 
tudi realizirani.

4510 Gradnja ceste Petra Majdiča 
Sredstva na tej postavki znižujemo 

za 10 mio SIT, zaradi težav pri pri-
dobivanju zemljišč, ki so potrebna 
za gradnjo ceste. S preostankom 
sredstev na postavki bomo izvedli 
javno naročilo in pridobili projektno 
dokumentacijo. V nadaljevanju pri-
čakujemo, da bomo uspeli pridobiti 
potrebna zemljišča za realizacijo 
projekta. Sredstva za realizacijo ozi-
roma gradnjo ceste bomo planirali v 
naslednjem proračunskem letu. 

4522 Obvoznica (jeziček Tosama)
Sredstva na postavki 4522 bomo 

prerazporedili v celoti. Izgradnja ob-
vozne ceste jeziček Tosama je v okviru 
avtocestnega programa dolžan izvesti 
DARS, občina pa prispeva sredstva 
za pločnike, kolesarske steze in javno 
razsvetljavo. DARS ima težave pri 
pridobivanju zemljišča. Za določena 
zemljišča, ki niso pridobljena, na UE 
Domžale tečejo postopki razlastitve 
lastnikov. Postopki v letošnjem letu ne 
bodo končani, kar pomeni, da do gra-
dnje v letošnjem letu ne bo prišlo. 

4536 Pločnik in most Šolska  - 
Jarše

Dodatna sredstva na postavki 
4536 - Pločnik in most Šolska – Jarše 
potrebujemo zaradi večjega obsega 
gradbenih del na območju. Trenutno 
poteka izbor izvajalca, iz poslanih 
ponudb pa je razvidno, da obseg del 
presega predvidena proračunska 
sredstva na postavki. 

4701 Spodbujanje razvoja turizma
Postavko iz katere se financirajo 

različne aktivnosti in projekti z na-
menom spodbujanja razvoja turizma 
povečujemo za 583 TSIT. Dodatna 
sredstva bodo namenjena za posta-
vitev informativno reklamnih tabel 
s turistično vsebino ob avtocesti in 
izvozu iz avtoceste  ter ponatis ne-
katerih zloženk, v obsežnejši nakladi 
od prvotno predvidene, ker jih že 
zmanjkuje.  

4707 Sodelovanje pri projektu »Po 
poteh dediščine«

V letošnjem letu ne bo realizirana 
predvidena delna označitev izbranih 
točk dediščine v občini Domžale 
z enotnimi tablami, zato postavko 
znižujemo na 1.286 TSIT. Toliko 
namreč znaša sofinanciranje projek-
ta z nazivom Razvoj intelektualne 
infrastrukture v okviru projekta »Po 
poteh dediščine« dela savske ravni in 
posavskega hribovja, za katerega je 
občina že podpisala pogodbo.

4799 - Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let

Predlagano je minimalno znižanje 
postavke z namenom uskladitve po-
stavke z višino dejanske realizacije 
postavke. 
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05 – VARSTVO OKOLJA

5101 Najem javnih sanitarij 
Višina sredstev, ki je po pogodbi 

potrebna za celoletno vzdrževanje 
javnih sanitarij pri železniški postaji, 
presegajo razpoložljiva proračunska 
sredstva na postavki za cca 0,5 mio 
SIT. V letošnjem letu smo izvedli 
razpis in pridobili novega vzdrževal-
ca. Sredstva za vzdrževanje smo iz 
preteklih let znižali za cca 0,5 mio 
SIT. Pričakovali smo, da bomo na raz-
pisu dosegli še nižjo ceno in jo v tem 
smislu tudi planirali, vendar je cena 
za opravljenje te storitve presegla 
pričakovano za višino predlaganega 
rebalansa.

5203 Izgradnja kanalizacije v 
Ihanu

Sredstva zmanjšujemo za 500 TSIT. 
Za planirani obseg del bomo porabili 
manj sredstev kot smo planirali v 
začetku leta.

5302 Akcija »Čista in zelena Obči-
na Domžale«

Sredstva na postavki zmanjšujemo 
za 500 TSIT, ker določenih aktivnosti 
v okviru te akcije nismo izvršili v ta-
kšnem obsegu kot je bilo planirano.

5702 Pokopališče Šentpavel 
Postavko povišujemo za 500.000,00 

SIT zaradi povečanega obsega del pri 
izdelavi projekta.

V letu 2005 je za širitev pokopali-
šča v Šentpavlu predvidena izdelava 
projektov. Prvotno predvideni projekt 
širitve pokopališča je bilo potrebno 
razširiti s sanacijo obstoječega zidu in 

temeljev obstoječe mrliške vežice. Za 
tako povečan obseg del v proračunu 
predvidena sredstva ne zadoščajo. 

06 – STANOVANJSKA 
DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
RAZVOJ

6103 Obveznosti do Stanovanjske-
ga sklada RS in Slovenske odško-
dninske družbe

Postavka se zviša za 0,5 mio SIT, ker 
je bilo v letu 2005 več poplačil celotne 
kupnine, kot je bilo predvideno ob 
pripravi proračuna. 

6104 Upravljanje s stanovanji in 
poslovnimi prostori

Zaradi večjih izkazanih potreb 
– vračilo varščine, notarske storitve, 
objava razpisov v dnevnih časopisih, 
se postavka poveča za 1,5 mio SIT.

6107 Pospeševanje gradnje in pre-
nove – kreditiranje

Občina Domžale je v letu 2005 na-
menila 5 mio SIT za subvencioniranje 
obrestne mere za obnovo fasad ter za 
stanovanjska posojila občanom. Na 
oba razpisa se je javilo manj prosilcev, 
kot smo pričakovali, zato sredstva 
niso bila porabljena v celoti in se po-
stavka zniža za 2,7 mio SIT. 

6108 Obveznosti do upravnikov
Zaradi povečanega obsega pogod-

benih obveznosti od predvidenih, se 
postavka poveča za 0,5 mio SIT. 
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6110 Plačilo neizterljivih terjatev 
upravljalcev do najemnikov

V kolikor upravniki objektov doka-
žejo, da po sodni poti ni mogoče izter-
jati dolga neplačnikov - najemnikov 
v občinskih stanovanjih, lahko dolg 
terjajo od lastnika. Glede na to, da v 
letošnjem letu takih zahtevkov s stra-
ni upravnikov ni bilo, lahko postavko 
znižamo za 1 mio SIT.

6111 Investicijsko vzdrževanje sta-
novanj in poslovnih prostorov

V drugi polovici leta 2005 se bo 
izpraznil objekt na Ljubljanski 58, 
Domžale – stara knjižnica, katerega 
bo potrebno obnoviti, zato se postav-
ka zviša za 10 mio SIT.

6112 Adaptacije in prenova stano-
vanj in poslovnih prostorov

V drugi polovici leta je bila izvrše-
na ena deložacija iz stanovanja, dve 
stanovanji sta bili  izpraznjeni zaradi 
odpovedi najemnega razmerja s stra-
ni najemnikov. Vse enote so potrebne 
celovite adaptacije, zato se postavka 
poveča za 9 mio SIT.

6113 Gradnja in nakup stanovanj 
ter drugih objektov

Občina Domžale se je v razpisu 
za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem zavezala, da bo stanovanja 
dodelila 12 upravičencem. Zaradi 
odpovedi dveh najemnih razmerij in 
deložacije  je  potrebno kupiti  še dve 
novi enoti, zato se postavka zniža za 
10 mio SIT. 

6199 Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let

Med pogodbenimi obveznostmi 
preteklih let so bile končne vrednosti 
del nižje za 0,5 mio SIT, zato lahko 
postavko za isti znesek znižamo. 

6204 Izdelava programov komu-
nalnega opremljanja

Dodatna sredstva na postavki Izde-
lava programov komunalnega opre-
mljanja potrebujemo zaradi izdelave 
generalnega programa opremljanja 
Občine Domžale. Julija 2005 je pri-
čel veljati nov Pravilnik o merilih za 
odmero komunalnega prispevka in 
nova Uredba o vsebini programa opre-
mljanja, ki občinam nalagata pripravo 
generalnega programa opremljanja v 
skladu z novo zakonodajo.

6205 Izdelava projektne doku-
mentacije   

Glede na trenutno stanje tekočih 
projektov ni potrebe po dodatnem 
naročanju projektne dokumentacije. 

6206 Obnova in izgradnja komu-
nalnih vodov 

Sredstva po tej postavki povečuje-
mo za 4 mio SIT. V okviru te postavke 
prispevamo delež k celoviti in tudi 
najbolj racionalni obnovi cestišč. Tako 
bomo s temi sredstvi prispevali pri 
ureditvi Ljubljanske ceste. 

6404 Projekti v JR – projekt novo-
letne okrasitve, projekt Ljubljanska 
cesta 

Predlagamo novo postavko projekti 
v javno razsvetljavo v višini 3 mio SIT. 
S temi sredstvi bomo pridobili projek-
tno dokumentacijo za izvedbo novole-
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tne okrasitve. Vsako leto je novoletna 
okrasitev bolj ali manj prepuščena 
iznajdljivosti izvajalca.  Ugotavljamo, 
da je potrebno v  zvezi s tem storiti 
korak naprej in novoletni okrasitvi 
dvigniti kvalitativni nivo izvedbe. 
Ocenjujemo, da bodo stroški izdelave 
projektne dokumentacije znašali cca 
3 mio SIT. Projektna dokumentacija 
bo predstavljala  koncept novoletne 
okrasitve po katerem bomo okraševali 
Domžale in okoliške kraje v občini. V 
projektu bodo določena stalna mesta 
– fiksna mesta okrasitve s poudarkom 
na osvetlitvi tipične arhitekture in 
elementov, ki so zanimivi za osvetlitev 
v centru mesta in vrsta oziroma tip 
elementov za okraševanje. Projektna 
dokumentacija bo izdelana v smislu 
vsakoletnega nadgrajevanja, in sicer 
bo možno okrasitev izvesti kvalitetno 
in enakomerno v okviru razpoložljivih 
sredstev. 

6405 Javna razsvetljava Ljubljan-
ska cesta v  Domžalah 

Javna razsvetljava na Ljubljanski 
cesti je ena izmed najstarejših in 
tudi najbolj iztrošenih delov omrežja 
v občini. Število okvar na tej veji od-
stopa od okvar na ostalem omrežjju 
javne razsvetljave, posledično so 
zaradi tega sorazmerno veliki stroški 
vzdrževanja.

Sredstev za obnovo javne razsvetlja-
ve v začetku leta nismo planirali, saj si 
nismo predstavljali, da se bo gradnja 
komunalnih vodov na Ljubljanski 
cesti tako zapletla. Glede na dejstvo, 
da izvajalci niso dosegli postavljene-
ga roka za izvedbo in,  da je poseg 
Telekoma v pločniku skoraj v celotni 

trasi tangiral javno razsvetljavo, dolo-
čene spremembe, ki jih je bilo v trasi 
medsebojno uskladiti ter dejstvo, da 
se pločnik zaradi posega Telekoma v 
celoti ruši in ponovno asfaltira, smo 
operativno ugotovili, da je najbolj 
racionalno izvesti celovito obnovo 
JR. Javna razsvetljava bo obnovljena 
od Kulturnega doma do bencinskega 
servisa.

6606 Komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč

Dogovora za sofinanciranje ko-
munalnega opremljanja, ki smo ga 
planirali za letošnje leto, zaradi nedo-
rečenosti na strani soinvestitorjev še 
ni možno realizirati. 

07 – ZDRAVSTVO

7601 Prispevki za zdravstveno 
varstvo brezposelnih 

Glede na realizacijo in predvidene 
stroške do konca leta znižujemo po-
stavko za 4 mio SIT. 

7602 Mrliško pregledna služba
Na podlagi realizacije oz. prejetih ra-

čunov za tovrstne zakonske obvezno-
sti predlagamo povečanje postavke.
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08 – REKREACIJA, KULTURA IN 
DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH 
INSTITUCIJ

8101 Program športa in rekreacije
Glede na realizacijo povečujemo 

sredstva za subvencijo najemnin te-
lovadnic osnovnih šol in najemnine 
drugih športnih površin. Najemnine 
telovadnic osnovnih šol za športna 
društva postopoma povečujemo 
na rast inflacije tako, da se je cena 
za društva dvignila na 3 SIT/m2 za 
enourni najem telovadnice, vendar 
sredstva iz tega naslova ne zado-
ščajo, pač pa dvig cene najema za 
društva pripomore le k manjši višini 
potrebnih dodatnih sredstev. Na večje 
stroške vpliva tudi število ur najema 
telovadnic.

8104 Javni zavod za šport in re-
kreacijo 

Postavko povečujemo na podlagi 
povečanega števila objektov, ki pre-
hajajo v upravljanje javnega zavoda, 
kar je v skladu z enim od namenov 
ustanovitve Zavoda za šport in re-
kreacijo. S tem se povečujejo tako 
redni materialni stroški, redno vzdr-
ževanje, stroški dela in drugi stroški 
upravljanja.

8106 Vzdrževanje in upravljanj 
športnih objektov občinskega po-
mena-Dom športnih organizacij in 
večnamenska ploščad

Predlagamo povečanje postavke 
za stroške izgradnje garderob. Prizi-
dek, ki je sestavni del Doma športnih 
organizacij bo služil ne le potrebam 

nogometa, pač pa tudi drugih špor-
tnih panog na območju Športnega 
parka (odbojka, garderobe za bodoči 
zunanji bazen).

8107 Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega po-
mena-Hala KC

Na podlagi predloga najemnika 
dvorane predlagamo povečanje 
postavke za sofinanciranje stroškov 
projektov za ureditev prostorov Hale 
KC v skladu s standardi Goodyear 
lige, pri čemer predvidena sredstva 
zagotavljajo le 50 % pokritje potrebnih 
sredstev v ta namen.

8115 Športni park Domžale
Na podlagi predloga Zavoda za 

šport in rekreacijo Domžale predla-
gamo povečanje postavke in sicer: 30 
mio SIT za položitev tartana (politan) 
na atletski stezi in 50 mio SIT za posta-
vitev stebrov za razsvetljavo. 

8117 Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega po-
mena-kopališče Domžale

Za izboljšanje ponudbe sta bila 
na območju Kopališča zgrajena dva 
nova igrišča za odbojko na mivki 
(staro – rekonstruirano in povečano 
ter novo-centralno). Zaradi slabega 
vremena pa je bilo poslovanje ko-
pališča otežkočeno, saj gre za velik 
primanjkljaj števila obiskovalcev in 
s tem tudi prihodkov iz tega naslova. 
Iz navedenih razlogov predlagamo 
povečanje postavke.
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8215 Obnova poletnega gledališča 
Studenec

Kulturno društvo Miran Jarc Ško-
cjan je v projekt obnove v letu 2005 
vložilo cca 17 mio SIT. Tako s svojimi 
kot s proračunskimi sredstvi so ure-
dili sanitarije, prostor v zadnjem delu 
tribune. Za zaključek del so potrebna 
sredstva za hermetično zaprtje odvo-
dnjavanja, zaradi studenca, ki teče 
praktično pod tribunami in dodatno 
varovalno ograjo. V ta namen predla-
gamo povečanje postavke za sofinan-
ciranje v višini 2 mio SIT.

8217 Mladinski kulturni center
Spreminjamo obrazložitev glede na 

sprejet plan proračuna. Na podlagi 
ovrednotenih programov Mladinske-
ga kulturnega centra zagotavljamo 
sofinanciranje stroškov dela, stroškov 
najema in druge tekoče stroške (ogre-
vanje, elektrika, komunalne storitve 
ipd.) v skupni višini 14  mio SIT za 
leto 2005. 

8222 Sofinanciranje zbornika
Na podlagi vloge Filozofske fakulte-

te, Oddelka za zgodovino predlagamo 
novo postavko v višini sredstev 1 mio 
SIT za sofinanciranje izdaje zbornika 
v počastitev 70-letnice dr. Miroslava 
Stiplovška, častnega občana Občine 
Domžale. 

8226 Sklad Knjižnica Domžale
Na račun povečanih prihodkov fi-

nančne izravnave povečujemo obseg 
sredstev za dokončanje investicije 
nove Knjižnice v Domžalah in s tem 
pričakujemo poravnavo večjega dela 
zapadlih obveznosti v letu 2005.

09 - IZOBRAŽEVANJE

9201 Materialni stroški osnovnih 
šol

Na povečanje materialnih stroškov 
osnovnih šol vpliva povečanje cen 
goriva oziroma stroškov ogrevanja, 
elektrike, komunalnih storitev. Iz 
te postavke, v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja pokrivamo tudi 
druge stroški dela (prevoz na delo in 
prehrana) zaposlenih glasbene šole, 
prevoz hrane na OŠ (v izogib doda-
tnemu investiranju v opremo-posebna 
prevozna sredstva za prevoz hrane v 
skladu z zahtevami higiensko-sani-
tarnega režima), katerih porast pa je 
tudi neposredno ali posredno odvisen 
od cen goriva.  Indeks cen na drobno 
(Statistične informacije, št. 79/2005) 
tako pri komunalnih storitvah znaša 
za obdobje -II/05 v primerjavi z II/04-
106,6, indeks rasti kurjave za isto 
obdobje pa 126,3.

9203 Prevozi učencev
Na višino dodatnih potrebnih sred-

stev ima največji vpliv povečanje 
stroškov prevozov učencev, katerih 
vzrok predstavlja povečana cena 
goriva. Cena goriva (95 oktanov) je 
znašala na dan 1.7.2004 200,30 SIT 
in na dan 1.7.2005 220,40 SIT kar je 
več kot 10% povečanje. V primerjavi 
s ceno na dan 13.09.2005 v višini 254 
SIT pa to predstavlja napram ceni na 
dan 1.7.2005 kar 26,81% povečanje. 
Poleg povečane cene goriva je na 
večji obseg potrebnih sredstev v ta 
namen vplival tudi potreben dodatni 
prevozi otrok OŠ Dob. Vzrok je v pro-
storski stiski na šoli, ki bo prisotna 
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do izgradnje prizidka k šoli in zaradi 
katere se z namenom preprečitve po-
uka v dveh izmenah izvaja povečano 
število prevozov, predvsem v 1. razre-
dih devetletke  oz. izvajanja pouka v 
prostorih podružnične šole.

9207 Tuj jezik na razredni stopnji 
in sofinanciranje vzgojiteljic prvih 
ali drugih razredov devetletke

Na pobudo ravnateljev osnovnih 
šol predlagamo, da se s postopnim 
»umikom« programa tujega jezika na 
razredni stopnji osemletke, zaradi 
uvedbe programov devetletke, uve-
de sofinanciranje vzgojiteljic prvih 
ali drugih razredov devetletke, kar v 
okviru že razpoložljivih proračunskih 
sredstev pomeni 1 pedagoško uro 
na teden na oddelek 1. ali 2. razreda 
devetletke.

10 - SOCIALNA VARNOST

0903 Občinske denarne pomoči 
Glede na povečano število vlog ozi-

roma upravičencev do takšne pomoči, 
v skladu s Pravilnikom o kriterijih za 
ugotavljanje upravičenosti do občin-
ske socialne pomoči,  in s tem poveza-
no povečano realizacijo povečujemo 
postavko za 2 mio SIT.

0904 Oskrbnine
Glede na realizacijo oz. prejete raču-

ne za subvencijo oskrbnin v zavodih 
za odrasle, ki se, v skladu z Zakonom 
o socialnem varstvu, financirajo iz 
občinskega proračuna, znižujemo 
proračunsko postavko.

0907 Pokrivanje stroškov priprave 
in izvedbe programa pomoči ostare-
lim na domu

Glede na dejansko realizacijo, na 
kar vpliva tako cena storitve kot tudi 
večje število uporabnikov storitve 
pomoči na domu in glede na število 
družinskih pomočnikov povečujemo 
postavko za 11 mio SIT. V skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu se 
namreč iz proračuna financirajo tako 
pravice družinskega pomočnika kot 
tudi najmanj 50 % subvencija k ceni 
storitve pomoči na domu. 
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Na podlagi 18. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00,  51/02 in 72/05), 
8. člena Zakona o imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb 
(Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) 
in  20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 29. seji 
dne 19.10.2005 sprejel

O D L O K 

O SPREMEMBI OBMOČJA 

NASELIJ 

HUDO IN RADOMLJE

1. člen

Iz naselja Hudo, ki se nahaja v KS 
Radomlje in v k.o. Radomlje, se izloči 
območje, ki obsega naslednje parc.št. 
1149, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 
1155/3, 1155/4, 1034/1 del in 1181/1 
– del.

2. člen

Območje iz 1. člena tega odloka 
se priključi naselju Radomlje, ki se 
nahaja v KS Radomlje.

3. člen

Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Geodetska pisarna Domžale 
je dolžna ta odlok realizirati v roku 6. 
mesecev po njegovi uveljavitvi.

4. člen

Odlok začne veljati 8 dni po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01302-18/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 1. odst. 82. člena Zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 
29/97), 5. in 6. točke 1. odst. 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 
41/04), 3., 7. in 33. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Ur. list RS, 
št. 32/93) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
29. seji dne 19.10.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 

OBČINSKIH CESTAH – prva 

obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o občinskih cestah v 
prvi obravnavi in ugotavlja, da je pri-
meren za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-52/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
29. seji dne 19.10.2005 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K PISMU 

O NAMERI  IZVEDBE 

POSLOVNE CONE ŽELODNIK

Občinski svet Občine Domžale 
soglaša z vsebino pisma o nameri 
izvedbe Poslovne cone Želodnik z ICJ 
Družbo za poslovanje z nepremičnina-
mi, inženiring in poslovno svetovanje, 
d.o.o. in Območno obrtno zbornico 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   021303-57/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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PISMO O NAMERI

izvedbe Poslovne cone 

Želodnik

ki ga podpišejo

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska 
69, 1230 Domžale, ki jo zastopa župa-
nja Cveta Zalokar Oražem, (v nadalje-
vanju: Občina Domžale)

ICJ Družba za poslovanje z nepre-
mičninami, inženiring in poslovno 
svetovanje, d.o.o., Ljubljanska 62, 
Domžale, ki jo zastopata direktor Šte-
fan Brvar in prokurist Vinko Juhart, (v 
nadaljevanju: ICJ)

Območna obrtna zbornica Domžale, 
Vir, Šaranovičeva 21a, 1230 Domža-
le, ki jo zastopa predsednik Zoran 
Poljšak, 

I.

Podpisniki uvodoma ugotavljajo, 
da:

- Občina Domžale vodi postopek 
izdelave in sprejetja lokacijskega 
načrta za območje Poslovne cone 
Želodnik, ki bo namenjena gradnji 
poslovnih in industrijskih objek-
tov,

- da je Občina Domžale soustanovi-
teljica in solastnica podjetja ICJ, ki 
je na podlagi točke VIII. Programa 
priprave lokacijskega načrta za Po-
slovno cono Želodnik s komasacijo 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 

št. 3/2004), opredeljen kot investi-
tor, ki bo izvedel prostorsko uredi-
tev in komunalno infrastrukturo na 
območju Poslovne cone Želodnik 
na podlagi urbanistične pogodbe 
in programa komunalnega opre-
mljanja,

- bo ICJ  po izgradnji javne infra-
strukture prodajal komunalno 
opremljena zemljišča v območju 
Poslovne cone Želodnik,

- je Območna obrtna zbornica Dom-
žale zainteresirana, da v Poslovni 
coni Želodnik pridobijo zemljišča 
za gradnjo poslovnih objektov in 
v njih izvajajo dejavnost tudi člani 
območne zbornice, s tem da se 
obrtne in industrijske dejavnosti iz 
urbanih središč selijo v okolje, ki je 
namenjeno takšnim dejavnostim,

- Občina Domžale spodbuja in pod-
pira razvoj gospodarskih dejav-
nosti zato želi zagotoviti pogoje, 
da bi v Poslovni coni Želodnik 
med drugimi tudi člani Območne 
obrtne zbornice Domžale gradili 
poslovne objekte za izvajanje po-
slovne dejavnosti, odpirali nova 
delovna mesta in s tem ustvarjali 
dodano vrednost v tem okolju.

II.

Občina Domžale in ICJ kot podpi-
snika tega pisma o nameri izjavljata, 
da bodo imeli pri nakupu gradbenih 
parcel v Poslovni coni Želodnik ob 
enakih drugih pogojih, prednost 
nakupa pravne osebe in samostojni 
podjetniki ter druge osebe s sedežem 
v Občini Domžale ter člani Območne 
obrtne zbornice Domžale.
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III.

Podpisniki tega pisma se dogo-
vorijo, da bodo skupno obravnavali 
pogoje za prodajo gradbenih parcel 
v Poslovni coni Želodnik, preden bo 
ICJ objavil razpis za prodajo.

Podpisniki soglašajo, da bodo v 
razpisih za prodajo gradbenih parcel 
pod pogojem enakih ponujenih cen in 
plačilnih rokov imeli še posebej pred-
nost ponudniki, ki bodo pripravljeni 
s kupoprodajno pogodbo sprejeti ob-
veznost gradnje objektov za izvajanje 
dejavnosti, ki bodo zagotavljale:

- večje število delovnih mest višje 
zahtevnosti,

- večjo dodano vrednost na zaposle-
nega,

- proizvodnjo, ki izpolnjuje visoke 
ekološke standarde,

- selitev sedanjih proizvodnih dejav-
nosti iz urbanih središč in pretežno 
stanovanjskih območij na območje 
Poslovne cone Želodnik,

- informacijske tehnologije,
- tehnološki park – podjetniški inku-

bator.

Dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale 
v Poslovni coni Želodnik in morebitne 
omejitve povezane z izvajanjem teh 
dejavnosti bodo opredeljene v Loka-
cijskem načrtu Želodnik.

IV.

Pismo o nameri je podpisano v štirih 
enakih izvodih, od katerih vsak pod-
pisnik prejme po en izvod.

OBČINA DOMŽALE 
županja 
Cveta Zalokar Oražem

ICJ d.o.o.
direktor 
Štefan Brvar

prokurist 
Vinko Juhart

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
DOMŽALE
predsednik
Zoran Poljšak
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
29. seji dne 19.10.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O POTEKU AKTIVNOSTI 

ZA PRIPRAVO RAZVOJNE 

STRATEGIJE OBČINE 

DOMŽALE IN STRATEGIJE 

PROSTORSKEGA RAZVOJA 

OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o pripra-
vah Razvojne strategije Občine 
Domžale za obdobje 2006-2010 in 
Strategije prostorskega razvoja 
Občine Domžale z analizo izvaja-
nja Razvojnega programa Občine 
Domžale 2001-2005.

2. Občinska uprava pripravi v roku 
30 dni terminska plana aktivnosti 
za pripravo in sprejem Razvojne 
strategije Občine Domžale in Stra-
tegije prostorskega razvoja Občine 
Domžale in ju predloži vsem sve-
tnikom.

3. Občinski svet Občine Domžale pre-
dlaga županji Občine Domžale, da 
v roku 30 dni imenuje strokovno-
politično koordinacijsko skupino 
za pripravo in usklajevanje Razvoj-
ne strategije Občine Domžale za 
obdobje 2006-2010.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-55/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA

 Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 48.  člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo) in 25. 
člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 10/99 in 7/00)   je Občin-
ski svet Občine Domžale na svoji 29. 
seji dne 19.10.2005 sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI Z 

DOKONČNIMI POROČILI 

NADZORNEGA ODBORA

V OBDOBJU MAJ-SEPTEMBER 

2005

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
razpolaganja z občinskim premič-
nim in nepremičnim premoženjem 
(proračunske postavke 8226 Sklad 
Knjižnica Domžale).

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
proračunskih sredstev za leto 2004 
(proračunska postavka 5102 Sana-
cija in ureditev deponije odlaganja 
odpadkov).

3. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
razpolaganje z občinskim premič-
nim in nepremičnim premoženjem 
(proračunska postavka 6203 Prido-
bivanje stavbnih zemljišč).

4. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
razpolaganje z občinskim premič-
nim in nepremičnim premoženjem 
(proračunska postavka 1114 Na-
bava opreme in inventarja in 1115 
Obnova občinske stavbe).

5. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
poslovanja Krajevne skupnosti 
Homec Nožice v letu 2004.

6. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
proračunske postavke 5204 Kana-
lizacija Dragomelj.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-56/05
Datum:    19.10.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Številka: U-I-151/04-11
Datum:    6. 10. 2005

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za 
oceno ustavnosti in zakonitosti, zače-
tem na pobudo Tatiane Modici Weiss 
iz Radomelj, ki jo zastopa odvetniška 
družba Čeferin, o.p., d.n.o., Grosuplje, 
na seji dne 6. oktobra 2005

odločilo:

1. Člen 18 Odloka o sprejemu pro-
storskih ureditvenih pogojev za 
območja urbanističnih zasnov 
Domžal, Mengša, Trzina, Moravč 
ter drugih ureditvenih območij 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 18/92) se razveljavi.

2. Četrti odstavek 5. člena Odloka o 
spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986–2000, dopolnjenega 1988, in 
prostorskih sestavin družbenega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986–1990, za območje Občine 
Domžale, oboje dopolnitev 1996 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 10/97), se razveljavi.

3. Pobuda za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti 
17. člena Odloka o sprejemu pro-
storskih ureditvenih pogojev za 
območja urbanističnih zasnov 
Domžal, Mengša, Trzina, Moravč 
ter drugih ureditvenih območij se 
zavrne.

Obrazložitev

A.

1. Pobudnica izpodbija 17. in 18. člen 
Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za območja 
urbanističnih zasnov Domžal, 
Mengša, Trzina, Moravč ter drugih 
ureditvenih območij (v nadaljeva-
nju Odlok), ki določata oblikovne 
tolerance gradenj na območju, 
kjer živi. Izčrpno pojasnjuje ne-
pravilnosti pri gradnji objekta v 
soseščini, ki naj bi dokazovale, 
da so z izpodbijanima določba-
ma Odloka predpisane tolerance 
nedoločne tako, da sta ti določbi 
Odloka v neskladju z 2. členom 
Ustave. Odlok naj v izpodbijanem 
delu ne bi imel sestavin, ki sta jih 
zahtevala 26. in 40. člen Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 
in nasl. – v nadaljevanju ZUN). Po 
navedenih določbah ZUN naj bi 
bilo treba že v Odloku specificirati 
pogoje in merila za oblikovanje 
objektov tako, da lahko na njihovi 
podlagi upravni organ odloči o 
dovoljenosti konkretne gradnje. 
V nasprotju s tem naj bi Občina 
po izpodbijanih določbah Odloka 
izdajala še posamične akte v obliki 
soglasij h konkretnim gradnjam in 
v njih določala podrobnejša merila 
in pogoje zanje. Pobudnica izpod-
bija tudi grafično prilogo Odloka, 
kolikor ureja sporno območje. 
Navaja, da je bila sprememba 
grafične priloge Odloka sprejeta 
v obliki spremembe prostorskega 
plana iz leta 1997 in ne v obliki 
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sprememb ali dopolnitev Odloka. 
Sprememba prostorskega plana iz 
leta 1997 naj bi namreč določala, 
da se na grafični prilogi Odloka 
smiselno spremeni meja spornega 
ureditvenega območja. Občina naj 
bi zato mejo na grafični prilogi Od-
loka ročno popravila, ne da bi pred 
tem izvedla predpisani postopek 
sprememb in dopolnitev Odloka. 
V izpodbijanem delu naj bi bil zato 
Odlok v neskladju z določbami 
24, 36., 37., 43. in 44. člena ZUN. 
Pobudnica pojasnjuje, da grafična 
priloga Odloka že pred izpodbijano 
spremembo ni določala natančne 
meje obravnavanega ureditvenega 
območja, kot sta to zahtevala 2. 
člen Ustave in prva alineja prvega 
odstavka 44. člena Navodila o vse-
bini posebnih strokovnih podlag in 
o vsebini prostorskih izvedbenih 
aktov (Uradni list SRS, št. 15/85). 

2. Občina odgovarja, da je pobuda 
vložena zaradi konkretne gradnje, 
za katero je izdano dokončno grad-
beno dovoljenje, zato pobudnica 
ne izkazuje pravnega interesa. 
Meni, da sta izpodbijani določbi 
Odloka glede na svojo naravo in 
glede na naravo Odloka dovolj 
določni. Kot pravno podlago za 
izdajo dovoljenj za gradnje naj bi 
bilo treba upoštevati še prostorske 
plane, zato Odlok omogoča izdajo 
posamičnih aktov v konkretnih 
postopkih. Po stališču Občine naj 
bi bilo treba pri odločanju upošte-
vati celotno vsebino Odloka. V 
obravnavanem primeru naj bi šlo 
za območje morfološke enote 2a, 
na kateri je dovoljena gradnja eno-

družinskih stanovanjskih objektov 
pod pogoji iz 7. člena Odloka, torej 
pod pogoji, ki določajo omejitve 
intenzivnosti rabe. Na njem naj bi 
bile načrtovane nove gradnje in 
tam ni starih vaških jeder ali zava-
rovane naravne dediščine, gradnje 
so lahko heterogene in oblikovane 
v modernem slogu. Njihovo obliko-
vanje naj bi bilo v izpodbijanih do-
ločbah Odloka predpisano dovolj 
natančno. Občina pojasnjuje, da 
se je meja spornega območja po 
Odloku razlikovala od meje, ki jo je 
za to območje določala Spremem-
ba in dopolnitev dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986–2000 (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 2/90 – v nadaljevanju 
Plan 90). To mejo naj bi Občina 
uskladila z Odlokom o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986–2000, 
dopolnjenega 1988, in prostorskih 
sestavin družbenega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986–1990, za 
območje Občine Domžale, oboje 
dopolnitev 1996 (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 10/97 – v na-
daljevanju Plan 97). 

  
  

B. – I.

3. Odlok na območju, kjer živi po-
budnica, urbanistično načrtuje 
gradnje, zato ta izkazuje pravni 
interes. Ustavno sodišče je pobu-
do sprejelo in glede na izpolnjene 
pogoje iz četrtega odstavka 26. 
člena Zakona o Ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 15/94 – v 
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nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z 
odločanjem o stvari sami.

4. Odlok in Plan 97 sta bila sprejeta na 
podlagi prostorske zakonodaje, ki 
je po 179. členu Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 
in nasl. – v nadaljevanju ZUreP-1) 
prenehala veljati. Vendar navede-
na predpisa na podlagi 171. in 173. 
člena ZUreP-1 še veljata. Njuno za-
konitost Ustavno sodišče presoja 
glede na prostorsko zakonodajo, 
ki je veljala ob njuni pripravi in 
sprejemanju.

B. – II.

5. Pobudnica 18. členu Odloka med 
drugim očita, da je v neskladju 
s 26. in 40. členom ZUN, ker ne 
ureja vseh pogojev in meril za 
oblikovanje načrtovanih gradenj, 
temveč nalaga, da Občina v kon-
kretnih primerih gradenj presodi 
morebitne izjeme in takrat zanje 
določi podrobna merila in pogoje 
oblikovanja. 

6. Med prostorsko zakonodajo, ki je 
veljala ob pripravi in sprejemanju 
Odloka, je sodil tudi ZUN, ki je v pr-
vem odstavku 40. člena nalagal, da 
se v prostorskih ureditvenih pogo-
jih med drugim določajo pogoji za 
urbanistično oblikovanje ureditve-
nega območja ter za arhitektonsko 
oblikovanje objektov na njem. Tudi 
iz 26. člena ZUN je izhajalo, da se 
s prostorskimi ureditvenimi pogoji 

med drugim podrobneje določajo 
oblikovalski pogoji načrtovanih 
gradenj. To pomeni, da morajo pro-
storski ureditveni pogoji podrobno 
določati pogoje za oblikovanje 
gradenj na posameznem ureditve-
nem območju tako, da je na njihovi 
podlagi mogoče izdelati ustrezno 
dokumentacijo kot podlago za 
odločitev dovoljenosti konkretne 
gradnje. 

7. Odlok v 17. členu našteva kriteri-
je, katerim se morajo prilagoditi 
gradnje zato, da so v skladu z 
oblikovno identiteto in homoge-
nostjo območja. Vendar Odlok 
v 18. členu pri novih gradnjah 
dopušča oblikovalske kontraste v 
naslednjih primerih: kadar ima raz-
ličnost namen simbolno prikazati 
funkcionalno različnost novega 
objekta od programsko enotnega 
okolja; kadar ima vizualni kontrast 
namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto za poenotenje oblikovne 
heterogenosti območja in kadar 
ima vizualni kontrast simbolno 
in povezovalno vlogo v širši po-
dobi prostora (prostor cestnih 
koridorjev, trgov itd.). Po drugem 
odstavku 18. člena Odloka se nave-
dene izjeme ter podrobna merila in 
pogoje zanje presodi v lokacijskem 
postopku in v postopku za izdajo 
odločbe o priglasitvi, kadar gre za 
začasni objekt.

8. V obravnavanem primeru Odlok v 
17. členu določa pogoje oblikovanja 
gradenj na številnih ureditvenih 
območjih iz njegovega 3. člena. V 
18. členu Odloka so zato na njih 
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lahko le abstraktno predvideni 
primeri novih gradenj, za katere 
so dopustne izjeme v obliki obli-
kovalskih kontrastov. Zato Odlok 
v drugem odstavku 18. člena pred-
videva tudi presojo dopustnosti 
posameznih izjemnih gradenj. 
Te izjemne gradnje predstavljajo 
oblikovalske kontraste, ki odsto-
pajo od oblikovne identitete in 
homogenosti ureditvenih območij. 
Njihovo dopustnost Občina preso-
ja v t. i. lokacijskem postopku ali 
postopku priglasitve, vendar pred 
pripravo ustrezne dokumentacije 
za njihovo gradnjo. Odlok namreč 
za te izjemne gradnje ne določa 
nobenih pogojev oblikovanja. V 
drugem odstavku 18. člena Odloka 
je zato predvideno tudi, da Občina 
te pogoje določi ob presoji dopu-
stnosti takšne gradnje. To pomeni, 
da Občina na podlagi abstraktno 
naštetih primerov novih gradenj, 
za katere so dopustne izjeme v 
obliki oblikovalskih kontrastov, v 
primeru takšne gradnje presodi 
njeno dopustnost in šele takrat za-
njo določi pogoje oblikovanja glede 
na konkretno ureditveno območje. 
Po 26. in 40. členu ZUN bi morali 
biti že v Odloku podrobneje dolo-
čeni pogoji za oblikovanje vseh, 
torej tudi obravnavanih izjemnih 
gradenj tako, da bi bilo na njihovi 
podlagi mogoče izdelati ustrezno 
dokumentacijo kot podlago za od-
ločitev o dovoljenosti teh gradenj. 
Ker 18. člen Odloka za izjemne 
gradnje teh pogojev ne predpisuje, 
je v neskladju s citiranima določ-
bama ZUN. Ustavno sodišče je 
zato izpodbijano določbo Odloka 

razveljavilo. Pri tem je upoštevalo, 
da dovoljenje za sporno gradnjo, 
ki jo navaja pobudnica, še ni 
pravnomočno, zato niso izkazane 
morebitne škodljive posledice, 
ki bi terjale odpravo izpodbijane 
določbe Odloka. Ker je Ustavno 
sodišče 18. člen Odloka razveljavilo 
že zaradi navedene neskladnosti z 
Zakonom, ni ocenilo še očitka po-
budnice, da je ta določba Odloka v 
neskladju z 2. členom Ustave. 

B. – III.

9. Pobudnica očita, da je bila na 
podlagi Plana 97 spremenjena 
grafična priloga Odloka, čeprav 
ni bil voden postopek sprememb 
ali dopolnitev Odloka, zato naj bi 
bila ta sprememba grafične priloge 
Odloka med drugim v neskladju s 
24. in 43. členom ZUN. 

10. Iz 22. člena ZUN je izhajalo, da je 
bilo odločanje o zadevah urejanja 
prostora razmejeno tako, da so bile 
predmet urejanja prostorskih pla-
nov temeljne prostorske usmeritve 
in rešitve, prostorski izvedbeni akti 
pa so načrtovali izvedbene naloge 
in rešitve na določenih ureditvenih 
območjih. Prostorski izvedbeni 
akti so zato instrument, prek 
katerega so se izvajali prostorski 
plani, in so neposredna podlaga 
za upravne postopke v zvezi z 
urejanjem prostora. Pri tem so se 
po 24. členu ZUN prostorski izved-
beni akti prikazali tudi grafično, 
torej so bile grafične priloge teh 
aktov sestavni del njihove vsebi-
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ne. Na podlagi 43. člena ZUN so 
se prostorski izvedbeni akti lahko 
spremenili oziroma dopolnili po 
postopku, ki je bil predpisan za nji-
hov sprejem. Po tem postopku so 
se torej spreminjale tudi grafične 
priloge teh aktov.    

11. Plan 97 v četrtem odstavku 5. 
člena določa, da se na njegovi 
podlagi smiselno uskladijo meje 
območij grafičnega dela Odloka. 
S tem navedena določba Plana 97 
spreminja grafično prilogo Odloka 
in s tem vsebino Odloka. Četrti 
odstavek 5. člena Plana 97 zato 
ne upošteva temeljne razmejitve 
odločanja o zadevah urejanja pro-
stora iz 22. člena ZUN, zato je v 
neskladju s citirano določbo ZUN. 
Na njegovi podlagi je spremenje-
na grafična priloga Odloka, torej 
vsebina Odloka, ne da bi bil pred 
tem voden postopek priprave in 
sprejemanja sprememb oziroma 
dopolnitev tega akta, zato je četrti 
odstavek 5. člena Plana 97 v ne-
skladju tudi s 43. členom ZUN.       

12. Iz zgoraj navedenih razlogov je 
Ustavno sodišče četrti odstavek 
5. člena Plana 97 razveljavilo. Pri 
tem je, iz enakih razlogov kot v 
točki 8 te obrazložitve, upošte-
valo, da niso izkazane morebitne 
škodljive posledice, ki bi terjale 
odpravo navedene določbe Plana 
97. Ker je Ustavno sodišče to do-
ločbo Plana 97 razveljavilo že  iz 
navedenih razlogov, ni ocenilo še 
drugih očitkov pobudnice, tudi ne 
tistih, ki se nanašajo na grafično 
prilogo Odloka pred uveljavitvijo 

četrtega odstavka 5. člena Plana 
97, saj pobudnica te grafične prilo-
ge izrecno ne izpodbija in iz njene 
vloge izhaja, da je vložena zaradi 
dovoljenja za gradnjo, ki je bilo 
izdano po letu 1997. 

B. – IV.

13. Pobudnica izpodbija tudi 17. člen 
Odloka. Vendar s splošnim zatrjeva-
njem, da sporna gradnja dokazuje, 
da so s citirano določbo Odloka pred-
videni kriteriji za oblikovanje gradenj 
nedoločni, ni izkazala neskladnosti 
te določbe Odloka s 26. in 40. členom 
ZUN ter z 2. členom Ustave. Ustavno 
sodišče je zato njeno pobudo v tem 
delu kot neutemeljeno zavrnilo (3. 
točka izreka).

C.

14. Ustavno sodišče je sprejelo to 
odločbo na podlagi tretjega odstavka 
45. člena in drugega odstavka 26. 
člena ZUstS v sestavi: podpredse-
dnica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in 
sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, 
mag. Marija Krisper Kramberger, Mi-
lojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože 
Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. 
Sodnik dr. Janez Čebulj je bil pri od-
ločanju v tej zadevi izločen. Odločbo 
je sprejelo soglasno.

Podpredsednica

dr. Mirjam Škrk, l.r.
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